Štědrá EU „nadělila“ i Sdružením vlastníků bytů na Březohorském sídlišti
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Příbram – Jak průběžně píšeme, město již pilně čerpá peníze vyčleněné na Integrovaný plán
rozvoje města (IPRM) pro zónu Březohorské sídliště. Od Evropské unie obdržela potřebné
finance i ta zdejší sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ), která již dokončila projekty
rekonstrukcí a modernizací svých nemovitostí.

„Městu Příbram již dorazily na účet peníze za rekonstrukci ulice Bratří Čapků. Celkem jsme z
EU získali dotaci ve výši 12,5 milionu korun. Výše zmíněná sdružení vlastníků bytových
jednotek již od Evropské unie a ze státního rozpočtu na realizované projekty vyinkasovala přes
5 milionů korun,“ konstatuje spokojeně starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Na otázku, které projekty, kromě ulice Bratří Čapků, se již povedlo v rámci IPRM dokončit, říká
starosta následující. „Tak například skončila rekonstrukce bytového domu č. p. 362 v Příbrami
VII. Na rekonstrukci střechy a částečné zateplení obvodového pláště domu získalo tamní
sdružení vlastníků téměř půl milionu korun od Evropské unie a dalších skoro 87 tisíc korun ze
státního rozpočtu. Přibližně stejnou částku získalo sdružení vlastníků na 1. etapu rekonstrukce
bytového domu č. p. 162 – 164 v Kremnické ulici. V této fázi byla v objektu vybudována
hydroizolace základů, zateplena půda a vyměněna okna. Rekonstrukce zde dále pokračuje
zateplením obvodového pláště domu.“

„Bita“ zdaleka nebyla ani další sdružení vlastníků. Například na modernizaci výtahů v bytovém
domě č. p. 242 v ulici Boženy Němcové získalo SVJ 1,4 milionu korun od Evropské unie a
dalších téměř 250 tisíc korun ze státního rozpočtu. A necelé 2 miliony korun od Evropské unie a
téměř 350 tisíc korun od státu již obdrželo na účet SVJ bytových domů č. p. 293 až 300 v
Příbrami VII. Tyto peníze byly použity hlavně na zateplení střechy zmíněných objektů. Vedle
těchto již realizovaných a zaplacených projektů na Březohorském sídlišti pokračuje příprava
rekonstrukce dalších domů.

„Na realizaci IPRM pro Březohorské sídliště může město Příbram čerpat až do roku 2013
dotace v celkové výši 5,1 miliónu EUR. V příštích letech tedy budou vypsány ještě další výzvy,
a věříme, že vlastníci domů na Březohorském sídlišti této možnosti získání dotací na opravy
svých objektů využijí,“ doplnil starosta MVDr. Řihák.
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